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de BAR-regio in de

etalage

“Het moet een  
feestje zijn om mijn  
product te ontvangen.”
Sabine over haar bedrijf in  
handgemaakte gifts

“Ik zag niks meer. 
Ik vond op gevoel  
de slaapkamer van  
mijn ouders.”
Rogier Dorsman won drie keer  
Paralympisch goud

De Rhoonse Grienden
een prachtig stukje Nederland
in onze achtertuin

lifestyle, shopping, ondernemersschap en verhalen uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk

editie 2, winter 2021/2022
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Heb jij je hypotheek afgelost of is je huis meer waard dan je hypotheek?
Dan kun je een deel van deze waarde verzilveren en inzetten voor jouw toekomstplannen.  
Als aanvulling op je inkomen bijvoorbeeld. Er zijn diverse manieren om dit te doen. We 
adviseren graag welk verzilverproduct het beste bij jouw persoonlijke situatie past.

Hypotheken     Financiële planning       Verzekeringen

Is je huis meer waard 
dan je hypotheek?
Profiteer dan van je overwaarde

De Hypotheekshop Barendrecht
Achterom 60 |  2991 CV Barendrecht
(0180) 62 23 55 
barendrecht1190@hypotheekshop.nl 
www.hypotheekshop.nl/barendrecht

De Hypotheekshop Ridderkerk
Verlengde Kerkweg 1 |  2981 GE Ridderkerk

(0180) 70 80 00   
ridderkerk1193@hypotheekshop.nl 
www.hypotheekshop.nl/ridderkerk

Maak een afspraak

Als 57-plusser begin je vast en zeker al na te denken over jouw toekomstplannen. Heb je jouw 
hypotheek afgelost of heb je overwaarde op je woning? Dan kun je een deel van deze waarde 
mogelijk verzilveren en gebruiken voor je toekomst. De Hypotheekshops Barendrecht en Ridderkerk 
vertellen je tijdens een vrijblijvend oriëntatiegesprek graag meer over de mogelijkheden die passen 
bij jouw persoonlijke situatie!

Overwaarde en je toekomstplannen
Als je huis meer waard is dan je hypotheek, is er sprake van overwaarde. Als je in je huis wilt blijven 
wonen of eventueel als aanvulling op je (pensioen)inkomen, kun je met je woning als onderpand 
mogelijk (een deel van) je overwaarde vrijmaken. Dit geld kun je op verschillende manieren inzetten 
om je toekomstplannen te realiseren. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt!

Verzilveren
Er zijn diverse manieren om de overwaarde van je huis te verzilveren. De krediethypotheek 
en de aflossingsvrije hypotheek zijn het meest geschikt als je voldoende inkomen hebt. Een 
opeethypotheek of het verkopen en terughuren van je woning zijn mogelijk interessant als je alleen 
een AOW-uitkering of een laag (pensioen)inkomen hebt.

Maak een afspraak!
Benieuwd wat jouw mogelijkheden zijn? Kom dan vrijblijvend op oriëntatiegesprek bij 
De Hypotheekshop Barendrecht of Ridderkerk. Onze adviseurs helpen jou graag op weg!

Rekenvoorbeeld: 
Dit rekenvoorbeeld is haalbaar mits gemotiveerd kan worden dat deze opzet verantwoord is voor Hans en Ellie

Ben jij 57-plusser? Dan is er vaak 
meer mogelijk dan je denkt!

Duidelijk verhaal

Wie

Hans (58) en Ellie (58) 
zijn gehuwd en hebben 
een vast dienstverband 

met inkomens van 
€ 40.000 en €20.000. 

Op AOW-leeftijd wijzigt 
dit naar € 28.000 en 

€ 14.000.

Wat

De marktwaarde van 
de woning is 

€ 400.000 en hierop 
rust een hypotheek 

van € 100.000 
aflossingsvrij.

Wens

Extra Hypotheek € 
175.000: € 75.000 
annuïteiten voor 

woningverbetering en 
€ 100.000 voor hulp 
kind aankoop eerste 
woning + financiële 

buffer.

Uitkomst

Bij een toetsrente 
van 20 jaar 2,09% 
(aflossingsvrij) en 

1,79% (annuïteiten), 
kunnen Hans en Ellie 

deze financiering 
realiseren. Hun wens 
om € 175.000 bij te 
lenen is haalbaar.
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Kom naar 
IKEA Barendrecht 
en bekijk onze 
nieuwe kerstcollectie

�
Inter IKEA System

s B.V. 2021
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Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Toulouse Fameux
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Maatwerk
Elke fauteuil is geheel 

op maat te leveren. 

Elke fauteuil 
wordt met de grootste 

zorg gemaakt

Bij Meubelzorg alti jd een relaxfauteuil of sta-op-stoel die bij u past!

AL 
FAUTEUILS

VANAF
€ 695,-

Magnifi que
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Borgo
Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

Vraag nu de brochure
en prijslijst aan!
Via meubelzorg.nl

Sublime Grenada

Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren! Verkrijgbaar in 250+ kleuren!

BlaizeCannes Nangis

Hoogland
Kraailandhof 11
3828 JN Hoogland
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

WWW.MEUBELZORG.NL        BEL 085-0655292

Garantie tot 10 jaar Direct leverbaar Laagste prijsgarantie Hoge kwaliteit Gratis proefzitten bij u thuisUitstekende service 1000 kleuren in stof en leer

Heerhugowaard
W.M. Dudokweg 32
1703 DB Heerhugowaard
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Udenhout
Kreitenmolenstraat 43A
5071 BA Udenhout
Ma t/m za: 09:00-17:00
Zo: gesloten

Barendrecht
Dorpsstraat 74
2992 BE Barendrecht
Ma t/m za: 09:00- 17:00
Zo: gesloten

Demonstratie 
aan huis?aan huis?

Bel nu: 085-065-5292

ONEINDIG AANTAL OPTIES

Mogelijk met massage

Elektrische lendesteun

Verwarming

USB

Tiptoets

Tot wel 5 motoren

Maatwerk
Sta-op mogelijk

TOT WEL €1000 INRUILKORTING!*
1000 KLEUREN IN STOF EN LEER
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etalageinhoud

“Geweldig dat zelfs 
voetbalvrouwen 

met de tas op 
Instagram staan.”

De Rhoonse Grienden  
liggen buitendijks en 
staan onder invloed 

van eb en vloed.

8

voorwoord

Als getogen Barendrechter dacht ik na 38 jaar best bekend te 
zijn in onze mooie regio, zeker omdat het óók nog eens mijn 
werkgebied is. Ik dacht alle straten inmiddels weleens gezien  
te hebben…. Maar wat een verrassingen heeft de BAR-regio 
mij, en ik denk ook jou, te bieden! Wist jij bijvoorbeeld dat  
Barendrecht een eigen bierbrouwerij heeft? En dat er winkels  
in Ridderkerk, Rhoon en Barendrecht zijn waar mensen soms 
een uur voor in de auto zitten? 

Er is dicht bij huis nog zoveel te ontdekken. Dat ervaarde ik zelf 
ook weer toen wij met ons gezin gevraagd werden als ‘figuran-
ten’ voor dit magazine. Voor het artikel ‘Buiten in de Etalage’ 
op pagina 50 gingen we op de foto in de Rhoonse Grienden. 
Wat een schitterend stukje Nederland ligt er in onze achtertuin.  
Nu is een wandeling met 4 kleine kids best een uitdaging, maar 
het Kabouterbos bood uitkomst. Met kaboutermuts én knapzak 
hadden onze kinderen weinig aanmoediging meer nodig voor 
een wandeling: “Jongens, wacht even! Niet te snel!” Wist je 
trouwens dat je hier ook een heel tof klimbos kunt vinden?  
Én dat je na het wandelen en klimmen heel lekker kunt borrelen 
en eten? Mijn persoonlijke aanrader.
 
Deze 2e (winter)editie van De Etalage is weer gevuld met  
inspiratie én dat allemaal dicht bij huis. En heb je tips voor ons? 
Wij ontdekken graag verder in de volgende edities!
 
Veel leesplezier!

Maarten Smit
Delta Makelaars

“Er zijn hier winkels  
waar mensen een uur  
voor in de auto zitten.”

Ken je een lokale winkel, 
horeca-zaak of iemand  
met een bijzonder verhaal?  
Tip de redactie via  
redactie@etalagemagazine.nl

Colofon

Etalage Magazine | redactie@etalagemagazine.nl
Redactie: BAR Lokale Media, Delta Makelaars, Schinkelshoek Communicatie
Vormgeving: Schinkelshoek Communicatie
Fotografie: Tijmen Kielen
Oplage: 5.000 stuks
Adverteren: BAR Lokale Media | willem@barlokalemedia.nl
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Zussen
Monique: “Ik ben ooit begonnen met het 
opkopen van kleine kledingpartijen. Door 
het organiseren van ‘feestjes’ konden men-
sen kleding bij mij kopen. Alles werd in één 
avond overhoop gehaald, tassen werden 
volledig omgekeerd en aan het einde van 
de avond werd alles er weer terug in ge-
stopt. De volgende dag zat ik alles weer 
netjes op te vouwen. Na een tijdje ben ik 
een pandje gaan huren en heb ik me laten 
zien op een beurs. Vanaf toen is het echt 
gaan lopen. Ik vond klanten, maar klanten 
-waaronder bedrijven- vonden mij nu ook!” 
Monique is een doorpakker, dat blijkt wel 
uit het feit dat ze binnen 10 jaar dit bedrijf 
heeft kunnen opzetten. Haar zus, Suzan-
ne, weet er ook alles van. Zij is in een hele 
andere branche begonnen, maar onder-
nemen zit blijkbaar in hun bloed. Suzanne 
had namelijk in deze tijd een bakkerij. Door 
Monique regelmatig te helpen, bleek dat 
een verdere samenwerking een goed plan 
was. 

Suzanne: “Ik ben meer van de cijfertjes, 
mensen aansturen en het regelen. Monique 
is van de styling en het ontwerpen. Door 
uiteindelijk de bakkerij te verkopen, konden 
we allebei doen waar we goed in zijn en 
wat we leuk vinden. We vullen elkaar per-
fect aan”. Om het verschil tussen de twee 
zussen te verduidelijken vervolgd Suzanne: 
“Bij 30 kleuren roze ziet Monique een  
verschil en weet ze precies welke ze wil 
hebben. Ik zie 30 keer dezelfde kleur”. 

Nieuw pand
Sinds 2017 is Monique eigenaar geworden 
van het nieuwe pand aan de Veersedijk.  
“Ik stapte het pand binnen en wist dat dit 
het moest worden”. Suzanne vult aan:  

“En dan moet je je even voorstellen dat het 
pand compleet was uitgeleefd. Er was zelfs 
geen stroom en ook de buitenkant kon echt 
niet”. Gelukkig heeft Monique het brein van 
een ontwerpster en wist zij er iets gewel-
digs van te maken. Alle muren zijn vervan-
gen voor glazen wanden, bij de ingang is 
een mooie vide gecreëerd, er is een aparte 
ruimte voor de Quapi collectie en de collec-
tie van LEVV, de kantoren zijn ruimtelijk en 
zo kan ik nog wel even doorgaan. Ook bui-
ten is alles tip top in orde. Parkeerplaatsen 
voor de deur, een strakke gevel, moderne 
entree. Het past bij de wijk. Monique: “Dat 
was ook één van de redenen waarom ik dit 
pand graag wilde kopen. Je hoort bij de 
wijk. Hoewel het bedrijventerrein hier letter-
lijk om de hoek ligt, heb je niet het idee dat 
je op het bedrijventerrein zit.” 

Van ontwerp tot product
Alle kleding bij Style labels wordt zelf ge-
tekend en verder uitgewerkt. Monique: 
“Mensen beseffen vaak niet hoeveel werk 
er zit aan een kledingstuk. De stof komt 
niet spontaan van een boom afzetten. 
Het begint met de inspiratie, het ontwerp 
en een sample. Alle samples worden zeer 
nauwkeurig nagekeken, doorgepast en na-
gemeten voordat het de productie ingaat”. 
Dat dit niet over één kledingstuk gaat, is 
mij duidelijk. Want tijdens het interview 
zit ik tussen de volledige nieuwe collectie 
van LEVV voor volgend voorjaar! Het duurt 
gemiddeld 4 maanden tot ze de producten 
in handen hebben. Al zijn, zoals overal op 
dit moment, de levertijden met regelmaat 
al langer. Ik besef ineens hoever je dan 
al vooruit moet werken. Wat ik me direct 
afvraag: hoe weet je vandaag de dag de 
mode voor volgend jaar? 

Bedrijf
in de etalage

Bedrijf
in de etalage

Style labels.kindermode
Dat je binnen 10 jaar kunt uitgroeien tot een zeer succesvol ondernemer  
bewijst Monique. Samen met haar zus, Suzanne, runt ze het zeer succes-

volle kindermodebedrijf ‘Style Labels’ met merken als Quapi en LEVV. Sinds 
2017 gevestigd aan de Veersedijk in Hendrik-Ido-Ambacht, maar 10 jaar 

geleden was dat wel anders. Wij zijn benieuwd naar het verhaal erachter. 

“Zij ziet verschil. 
Ik zie dertig keer  
dezelfde kleur.”
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Suzanne: “De afgelopen 2 jaar heeft ons sty-
lingteam niet kunnen reizen om inspiratie op te 
doen voor de volgende collectie. Het was een 
uitdaging om dan toch met een originele nieu-
we collectie te komen waar klanten enthousiast 
van worden. Gelukkig is ons stylingteam creatief 
en wisten zij dit hartstikke goed op te lossen. 
Het is daarentegen wel zo dat zij nu letterlijk 
staan te springen om weer op reis te gaan nu 
het weer mag. Volgens mij staat de eerste reis 
naar Kopenhagen zelfs al gepland”.

Vast team
Bij binnenkomst viel het mij op dat het contact 
tussen de werknemers onderling heel open en 
niet alleen zakelijk, maar ook persoonlijk is.  
Monique: “We werken al jaren met een vast 
team. Dit voelt vertrouwd.” Sinds 2015 is Moni-
que alles zelf gaan doen en hierdoor is ook het 
team gaan groeien. Veel van de werknemers 
zitten er vanaf het begin bij. 

Na het gesprek krijg ik samen met onze foto-
graaf Tijmen een rondleiding door het pand. 
De strikt geheime collecties voor volgend jaar 
hangen al klaar voor de inkopers. Suzanne: 
“Drie maanden lang zit ons sales team tussen 
de collectie met klanten. De collectie wordt be-
keken en er wordt besloten wat er besteld moet 
worden. We geven klanten altijd de tijd die ze 
nodig hebben, hierdoor lunchen zij ook regel-
matig mee.” De rondleiding gaat verder richting 
het magazijn. We staan even kort met open 
mond te kijken. Niet verwacht dat er nog zo een 
grote ruimte was, maar ook zoveel pakketjes. 
Allemaal keurig geordend op product en maat. 

Monique: ”Ook hier werken wij al tijden met een 
vast team. Alles is geautomatiseerd, maar alle 
orders worden voor de zekerheid nog met de 
hand nagekeken”.

Mee met de tijd
Monique en Suzanne vinden het belangrijk om 
mee te gaan met de tijd. Zo is de volledige nieu-
we New Born collectie Fair trade. De kleding 
is van bio-katoen en in het buitenland worden 
werknemers goed betaald en eerlijk behandeld. 
Suzanne: “Het is de eerste stap en we zijn er 
ontzettend blij mee. Beter dan hoe we het nu 
doen, is eigenlijk niet mogelijk.” 

Toekomst
Style Labels loopt fantastisch. Wanneer ik vraag 
naar de toekomst zijn Monique en Suzanne het 
erover eens dat ze hier eigenlijk niet weg willen. 
“We voelen ons hier thuis. Indien nodig kan er 
echt nog wel ruimte gecreëerd worden.” 

Style Labels.
Veersedijk 45
Hendrik-Ido-Ambacht

facebook.com/StyleLabels
instagram.com/style.labels
www.stylelabels.nl

“De New Born 
collectie is 
Fair trade.”

Middenbaan 24, 2991 CT  Barendrecht • Tel.: 0180-472993 • Info@lunchroomecht.nl • www.lunchroomecht.nl

LUNCHROOM
Genieten van een heerlijke lunch die met liefde en passie bereid 
wordt. Of zomaar even gezellig bijkletsen onder het genot van een 
kop koffi  e met lekker handgemaakt gebak of goed glas wijn met 
een heerlijke lekkernij en natuurlijk lekkere muziek.

TRAITEUR 
Onze traiteur biedt een diversiteit aan versproducten gerechten 
en hapjes voor ieder moment van de dag. Wij koken dagelijks 
gevarieerde verse maaltijden en nemen je mee op reis. Wij houden 
van bourgondisch en laten ons inspireren door de mediterrane 
keuken en haar verse gerechten. 

Echt een plek waar nog oog voor detail is en er goed voor je 
gezorgd wordt met echte ingrediënten en persoonlijke aandacht. 
Alles waar wijzelf zo gelukkig van worden.. 

Wij verzorgen ook 
uw zakelijke lunch! 
Online bestellen of informeer 
naar de mogelijkheden.

Openingstijden:
Maandg t/m vrijdag   

10.00-18.00 uur

Zaterdag          
10.00-17.00 uur
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haal
lokaal

Shoppen
in de etalage

Onze winkels geven kleur aan ons  
dorp. En omdat we willen dat die  
kleur blijft, kopen we dus ook lokaal.  
Hier wat toppers om je te inspireren.

Geurkaars Ted Sparks | € 19,95
4Suze Barendrecht

www.4suze.nl

Notenkrakers | € 9,99 p/s
Bloemenjungle Ridderkerk

www.bloemenjungle.nl

Le Chateau d’Eau | € 5,99
een verwijzing naar de  

Barendrechtse ‘Watertoren’
De Wijnkelder

www.dewijnkelderbarendrecht.nl

Leopard vaas | € 59,95
4Suze Barendrecht

www.4suze.nl

Kistje bier Vaanbrouwers,  
prijs varieert

De Ridder Slijterij | Barendrecht
www.ridderwijnen.nl

Good Morning Cup | € 11,95 
Stolen Concept | Ridderkerk
www.stolenconcept.nl

JAARREKENING, (LOON)ADMINISTRATIE, BELASTINGEN EN 
COMMERCIEEL ADVIES VOOR HET MKB

NU OOK IN RIDDERKERK; RIDDERSTRAAT 6

WWW.LEERTOUWERFD.NL



Advertentie

Brückel Reclame BV
Laan van Meerdevoort 174, 2517 BH Den Haag
070 - 360 76 76 • info@bruckel.nl • www.bruckel.nl

Advertentievoorstel TPP Plein 1953

U kunt contact opnemen voor een vrijblijvende afspraak. 
Wij zijn bereikbaar op:

010 480 00 63  •  010 480 44 16
Plein 1953 nr. 55 - 3086 EE Rotterdam

Voor meer informatie kijkt u op:

www.tandprotheticusrotterdam.nl

Tandprothetische 
Praktijk Plein 1953
is aangesloten bij:

Vergoeding van alle verzekeraars - Gratis parkeergelegenheid

GEBITSIMPLANTATEN 
VOOR EEN KLIKVASTE OPLOSSING
• Heeft u pijnklachten • Zit uw prothese los • Is uw gezicht veranderd

Herkent u één van deze problemen? 
Maak dan een afspraak voor advies bij Tandprothetische Praktijk Plein 1953. 
Tenslotte gaat alles prettiger met een optimale functionerend kunstgebit.

Gratis vrijblijvend persoonlijk advies:
• Kunstgebitten, frames, plaatjes • Klikgebit op implantaten

• Reparaties klaar terwijl u wacht • Nazorg en garantie

Oosterparkweg 15 Ridderkerk - www.bloemenjungle.nl - www.bloemetjebestellen.nl

Zeg je KERST? 
Dan zeg je Bloemenjungle!

Ons hele terrein is verlicht met tienduizenden lampjes, binnen hebben 
wij het héél erg gezellig gemaakt en de allermooiste kerstspulletjes vindt u bij ons. 
Wij beginnen al in januari door heel Europa heen met het zoeken naar waanzinnige 

kerstdecoratie. Ook onze huisgemaakte kerststukken zijn inmiddels een begrip en onze 
Deense Nordmann kerstbomen zijn dit jaar mooier dan ooit! 

Dus zoekt u iets bijzonders (en betaalbaars) voor kerst? 
Wij hebben het!

kerstdecoratie. Ook onze huisgemaakte kerststukken zijn inmiddels een begrip en onze 

Dus zoekt u iets bijzonders (en betaalbaars) voor kerst? 

KERST? 
Dan zeg je Bloemenjungle!

wij het héél erg gezellig gemaakt en de allermooiste kerstspulletjes vindt u bij ons. 
Wij beginnen al in januari door heel Europa heen met het zoeken naar waanzinnige 

Verf nodig? Bel 0180-496767 Bestel www.decoprof.nl Kom langs Noordenweg 69, Ridderkerk

37%
onder de 

adviesprijs

Tot wel
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In onze dorpen lopen mensen 
die opvallen. Omdat ze hun 
nek uitsteken, ergens voor 
staan of dingen anders doen 
dan anderen. We hoeven  
ons niet aan hen te meten  
of het met ze eens te zijn, 
maar we zijn wel benieuwd 
naar hun verhaal.   
In deze editie Rogier Dorsman 
uit Heerjansdam. Hij won drie 
keer goud afgelopen zomer 
tijdens de Paralympische  
Spelen. En ‘hippie’ Jimmy  
van der Graaf. Hij ruimt 
elke ochtend de rommel in 
Ridderkerk op. 

BIJZONDERE
DORPSGENOTEN

Buren
in de etalage

Anthony van Hobokenstraat 8-10, 3161 KS Rhoon
de Hendrikse Akker 11, 2994 AM Barendrecht
06-46464942, bij geen gehoor en spoed 010-2866977
www.verloskundigenpraktijkportland.nl

Iedere zwangere vrouw schrijft 
haar eigen verhaal
,,Geen één bevalling is hetzelfde. 
Ze zijn allemaal uniek”, zegt 
Gardy Laurijssen, verloskundige. 
,,Nog steeds vind ik dit het 
mooiste beroep dat er bestaat.”

Gardy laat me binnen in de grote lichte 
spreekkamer. Ze is zelf zes maanden 
zwanger van haar tweede kindje. ,,Elf jaar 
geleden ben ik samen met een collega 
de Verloskundigen Praktijk Portland 
gestart”, vertelt ze, zodra we zijn gaan 
zitten. ,,Toen waren we nog in Portland 
gevestigd, vandaar deze naam.” Inmiddels 
runt Gardy de praktijk samen met Kyra 
Claassens. En zijn er twee locaties. Eén in 
Barendrecht en één in Rhoon. 

,,Aan het einde van de basisschool wist 
ik al dat ik verloskundige wilde worden. 
Sinds ik zelf moeder ben geworden in 2015 
weet ik ook lijfelijk wat de vrouwen in de 
praktijk meemaken. Maar ik denk niet dat 
ik daardoor veranderd ben. Uiteindelijk 
blijft iedere zwangerschap en bevalling 
uniek en dat is meteen ook het mooie van 
dit beroep.”

Omdat de praktijk kleinschalig is, is er 
veel tijd voor de cliënten. ,,Dat is ook 
precies waar we voor staan”, zegt Gardy. 
,,We nemen alle tijd. Een intake duurt 
bij ons rond de anderhalf uur en voor 
een controle nemen we een half uur de 
tijd. Daarnaast zijn we altijd bereikbaar. 
Mensen kunnen bellen met vragen of een 

Whatsappje sturen. Ja, ook in het weekend 
en ’s avonds. Het is heel fijn als je op 
vrijdagavond een vraag hebt en niet tot 
maandag hoeft te wachten om deze te 
stellen.” 

,,Ik vind het heerlijk om een beroep uit te 
oefenen waarbij ik ’s ochtends niet weet 
wat de dag gaat brengen. Natuurlijk 
vraagt dat ook wat van mijn gezin, maar 
mijn man staat er volledig achter en mijn 
zesjarige dochter stelt heel veel vragen 
over mijn werk. Ze is er ontzettend in 
geïnteresseerd, dus wie weet gaat ze in 
mijn voetsporen treden.”
Naast de persoonlijke begeleiding bij de 

zwangerschap, worden er echo’s gemaakt, 
is er anticonceptiezorg, kinderwenszorg 
en wordt er zwangerschapseducatie 
verzorgd. Ook kan men terecht 
voor voedingsvoorlichting en een 
bewegingsprogramma. ,,Daarnaast 
hebben we een hartjesspreekuur. Hier 
kan men vrij inlopen met allerlei vragen”, 
gaat Gardy verder. ,,Wij staan open voor 
alle wensen rondom de zwangerschap 
en bevalling van de cliënten. We hebben 
hier uitgebreide gesprekken over en 
vragen ook aan de mensen om zich erin te 
verdiepen. Zo is liggend bevallen eigenlijk 
niet natuurlijk, dus worden de kruk- en 
badbevallingen steeds populairder.”

,,Er is zoveel veranderd de afgelopen jaren 
dat we soms vergeten dat baren heel 
natuurlijk is”, vertelt Gardy. , Soms wordt 
het te medisch, terwijl vrouwen er best 
op mogen vertrouwen dat ze het kunnen. 
Meestal is er niet veel meer voor nodig dan 
een goede verloskundige en een partner 
om het kindje op de wereld te zetten. Door 
de gesprekken die wij met onze cliënten 
hebben, kunnen we het over al deze 
dingen hebben en wij proberen dan weer 
zoveel mogelijk mee te bewegen met de 
persoonlijke wensen. Iedere zwangere 
vrouw schrijft haar eigen verhaal en ik vind 
het zo mooi dat ik daar onderdeel van 
mag zijn.”

Anthony van Hobokenstraat 8-10 in Rhoon 
en Hendrikse-Akker 11 in Barendrecht.
(Spreekuur zowel overdag als avond en in 
het weekend.) 
24 uur per dag via 06-46464942. 
www.verloskundigenpraktijkportland.nl. 
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Rogier is nog maar 12 jaar oud als hij in 
2012 ’s nachts om 4.15 uur (zijn moeder 
weet het tijdstip nog precies) wakker wordt 
en niks meer ziet. Op gevoel vindt hij de 
weg naar de slaapkamer van zijn ouders 
waar hij bang naast hun bed staat: “Ik zie 
niks meer”. Na een poosje wakker te zijn 
geweest gaat Rogier weer verder slapen, 
maar zijn ouders doen geen oog meer 
dicht. In de maanden die volgen wordt hun 
vermoeden bevestigd. Rogier heeft de erfe-
lijke netvliesziekte Choröideremie. Het zicht 
van Rogier gaat met sprongen achteruit tot 
het punt waar het nu is: een zicht van 1 tot 
2 procent.

Positieve houding
“Ik heb van huis uit geleerd dat je moet 
kijken naar wat nog wel kan”, begint Rogier. 
“Op de school voor blinden en slechtzien-
den heb ik gewoon bij techniekles leren 
timmeren en zagen. Tuurlijk sla je dan wel 
eens op je vingers, maar dat overkomt 
je ook als je goed kan zien.” Zijn moeder 
Marjan, zelf zwemlerares, heeft dezelfde 
positieve houding: “Er is zoveel mogelijk.  
Ik heb mijn twee kinderen ook altijd  
hetzelfde behandeld. Ze moesten om de 
beurt helpen met koken of stofzuigen.”

Voorsprong
Rogier is daardoor nu erg zelfstandig. 
Doordeweeks woont hij samen met een 
teamgenoot in een appartement in  
Amersfoort, in de buurt van waar hij traint. 
“Omdat hij reuma heeft en ik slechtziend 
ben hebben we andere beperkingen, maar 
ook andere mogelijkheden. Ik kan de bood-
schappen beter naar boven sjouwen en 
hij kan weer beter beoordelen of het vlees 
gaar is.”
Omdat Rogier en zijn familie altijd naar  
de mogelijkheden hebben gekeken en lef 
hebben, doet de paralympiër dingen an-
ders dan zijn concurrenten. “Zo liep ik in  
het zwembad in Tokio als enige voor mijn 
begeleider. Mijn concurrenten liepen al-
lemaal achter hun begeleider. Natuurlijk 
neem je dan het risico dat je je knie stoot, 
maar hoe erg is dat?”

Trotse ouders
De ouders van Rogier mochten er in To-
kio helaas niet bij zijn en zagen hun zoon 
vanuit de woonkamer in Nederland Para-
lympisch kampioen worden. “Dat was niet 
te bevatten. Ik ben zo trots op hem. Als je 
kijkt naar wat hij allemaal heeft moeten 
opgeven in zijn leven. Dan is het zo gaaf 
dat dit hem gewoon gelukt is. En iedereen 
leeft zo mee. Bij de derde keer goud stond 
de buurvrouw al juichend binnen waardoor 
ik de finish zelf niet eens gezien heb”, lacht 
Marjan.  

Inspiratie voor anderen
Rogier wil heel graag anderen inspireren te 
(blijven) sporten. “Omdat ik nu drie gou-
den plakken heb, ben ik de aangewezen 
persoon dat te doen. Ik pak daarom elke 
kans met beide handen aan om kinderen 
daarop aan te spreken. Ik krijg daar ook 
zoveel energie van. En als ik dan positieve 
berichten van kinderen of ouders krijg, dan 
smelt mijn hart. Dat is echt goud”, glundert 
Rogier.

“Ik zag niks meer.
Ik vond op gevoel  
de slaapkamer van  
mijn ouders.”

Rogier werd als puberjongen 
van de één op de andere dag 
zeer slechtziend. Zijn wereld 
stortte in. Hij kon niet meer 
lezen, moest naar een 
andere school en was opeens 
volledig afhankelijk van zijn 
ouders. Maar gelukkig kon hij 
wel doorgaan met zijn grote  
passie: zwemmen. En hoe 
sterk Rogier is, werd afgelo-
pen zomer voor de hele  
wereld duidelijk toen hij drie  
keer goud won op de Para-
lympische Spelen in Tokio.  
“Ik heb niet veel talent, denk 
ik, maar heb gewonnen 
dankzij mijn doorzettingsver-
mogen”, zegt de bescheiden 
Heerjansdammer die al op 
zesjarige leeftijd in één jaar 
zijn A-, B- en C-diploma  
haalde. We spreken Rogier 
met zijn moeder Marjan  
thuis in Heerjansdam waar  
de vele felicitatiekaarten  
de woonkamer sieren.

ROGIER
DORSMAN

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie

Moeder Marjan:
“Drie keer goud  
winnen, dat is niet  
te bevatten. Ik ben  
zo trots op hem.”

MEER OVER
ROGIER

Wil je meer weten over de zwemcarriè-
re van Rogier of ervaren hoe weinig hij 
ziet, bezoek dan zijn website
www.rogierdorsman.nl
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“Door op te  
ruimen, hoop  
ik karmapunten 
te ontvangen ”

Als je uit Ridderkerk komt  
herken je hem vast: je ziet 
hem op de fiets of tijdens  
het opruimen. Want sinds  
de Ridderkerkse Jimmy met 
pensioen is gegaan, omdat 
zijn vrouw wilde dat hij meer 
vrij was, is hij elke ochtend 
te vinden in het centrum van 
Ridderkerk. Toen hij op een 
ochtend uit zijn raam keek 
dacht hij: “Het lijkt wel een 
vuilnisbelt hier”. Dat was het 
moment dat hij begonnen is 
met het opruimen van afval. 

JIMMY VAN
DER GRAAF

Buitenmens
De geboren Rotterdammer Jimmy  
omschrijft zichzelf als een buitenmens.  
Dat is ook duidelijk te zien aan zijn outfit. 
Terwijl wij in een lange broek en  
lange mouwen shirt het interview  
houden, staat Jimmy zonder een kick te 
geven in zijn korte korte broek. “Als je  
het koud hebt, loop je maar een stukje 
harder”, zegt hij. 

Dagtaak
Elke ochtend is Jimmy twee tot vier uur 
bezig met het opruimen van afval, ook op 
zaterdag en zondag. Wat hem positief 
houdt is de zon en de aanspraak van 
dorpsgenoten. En Jimmy is een positief 
persoon. “Ik denk aan het volgende  
proppie, niet aan alle shitzooi in de  
wereld waar iedereen mee bezig is.” 

De voormalig bouwvakker geeft aan dat 
het niet frustrerend is om hetzelfde op te 
ruimen als de dag ervoor. “Als het afval  
er niet zou liggen heb ik niks te doen.” 
Het bevalt hem enorm om zijn eigen 
gang te kunnen gaan. 

Karmapunten
Jimmy hoopt door het opruimen karma-
punten te ontvangen. Hij gelooft dat het 
belangrijk is om iets goeds terug te doen. 
Jimmy vertelt dat hij gelooft in reïncar-
natie en dat het volgende leven beter 
zal zijn. “Het is belangrijk om nu goed te 
leven om het volgende leven een beetje 
beter te maken.”

Hippie
De mensen om hem heen zullen hem  
omschrijven als een oude hippie. De 
rebelse Jimmy vindt dit zelf een goede 
typering. “De hippies vochten voor hun 
idealen, dit zouden we nog steeds veel 
meer moeten doen.”

“We zouden wat  
meer voor onze  
idealen moeten  
vechten.”



BARENDRECHT
Gouwe 9

2991 CJ Barendrecht

 0180 532 021

 info@jackyshairstyle.nl

ROTTERDAM
Hoogstraat 53a

3011 PG Rotterdam

 010 4110 385

 info@jackyshairstyle.nl

OPENINGSTIJDEN
Kijk voor onze actuele

openingstijden op:

www.jackyshairstyle.nl

Óf scan de QR-code

Wij zijn gespecialiseerd in alle 
trend kleuringen.

Van balayage, unicorn en blorange tot 

pastel en nanny grey.

Panta Reizen

Een korte relax vakantie, een fascinerende 
stedentrip of een schitterende rondreis, 
Maar ook een overheerlijke zonvakantie of 
een prachtige cruise. 

Kom langs, bel of mail met 
VakantieXperts Panta Reizen
•  Sinds 1974, al meer dan 40 jaar, een 

betrouwbare partner voor al uw reizen
• Ervaren reisspecialisten voor 
persoonlijke service
• Wij werken graag op afspraak
• Voor alle vakanties, zoals u die wenst
• Cruisespecialist
• Ook voor vliegtickets
• Aangesloten bij ANVR en SGR

VakantieXperts Panta Reizen
Bierens de Haanweg 22-28
3076 DC Rotterdam (Lombardijen)
T: 010 - 492 5 492 
info@pantareizen.nl
www.pantareizen.nl

bij VakantieXperts Panta Reizen

VAKX184288_A4 liggend Panta Reizen Advertentie.indd   4 20-11-18   10:20

Ook zo’n zin in vakantie? 

Wij staan klaar om u  

te helpen voor een  

onvergetelijke vakantie! 

Nog steeds het betrouwbare adres voor  

al uw vakanties!!

Koningsplein 2, Ridderkerk • 0180 - 22 17 90 • www.grandcafeburgerzaken.nl

Eten, drinken en genieten 
in het centrum van Ridderkerk 

MONROE’S HAIRSTUDIO AL RUIM 37 JAAR EEN 
BEGRIP IN RIDDERKERK 

Een sfeervolle salon met een professioneel team tot 
uw service. Onder het genot van een kop koffie of thee, 
kunt u leunen op onze uiteenlopende expertises. 
 
Wij bieden onder andere ervaring en advies op het
gebied van kleuringen en krullen. Wees welkom en  
ervaar zelf de ontspannen sfeer in onze salon!

* Olaplex salon en CG salon

Adres:
Koninginneweg 79, 2982 AH Ridderkerk
Alleen op afspraak
 
Openingstijden:
Maandag van 11:00 tot 20:00 uur, 17:30 tot 20:00 is 
heren avond
Dinsdag, woensdag, donderdag van 09:00 tot 17:30 uur
Vrijdag van 09.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.30 tot 16.00 uur
Zon- en Feestdagen gesloten

www.monroeshairstudio.nl

In een oplage van 5.000 stuks 
wordt Etalage magazine twee 

keer per jaar verspreid.

Meer informatie en tarieven:
www.etalagemagazine.nl

Zet jouw bedrijf in 
Barendrecht, Albrandswaard  

en Ridderkerk in de
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Bedrijf
in de etalage

Culinair
in de etalage

Barendrechtse
bierbrouwer

Michael Meijer (54) en  
Willem Fransen (71) zijn niet vies  
van een biertje. Het was dan ook  
met een goed glas Belgisch bier  
in de hand dat de twee vrienden 

tijdens een verjaardag op het idee 
kwamen eigen bier te gaan brouwen. 
Ze voegden de daad bij het woord.  
Ze kochten het boek Bierbrouwen 
voor Dummies, struinden internet  
af naar de werkwijze en recepten  

en gingen aan de slag.

 
tekst: Ronald Hooijmeijer - BAR Lokale Media 

www.landerij-van-rijsoord.nl

DE LANDERIJ VAN RIJSOORD
NIEUWBOUW WONINGEN EN VRIJE BOUWKAVELS

IN RIDDERKERK-RIJSOORD

Meer informatie
over dit unieke
project volgt het
1e kwartaal 2022.

Vul alvast online het
contactformulier in.
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We spreken over 2017. Michael had net zijn 
zaak in aluminium puien verkocht en Willem, die 
bij hem in dienst was, had daardoor ook tijd 
over. Michael: “De bedrijfsruimte waar De Vaan-
brouwers nu gevestigd is, was al in mijn bezit. 
We konden daar dus lekker experimenteren. We 
zijn begonnen met een kleine ketel van vijftig 
liter. Dat is ook precies de hoeveelheid die je 
wettelijk mag brouwen voor eigen gebruik. Om 
het proces goed te laten verlopen, is hygiëne 
uiterst belangrijk. We hebben dus een deel van 
de ruimte afgeschermd waar we volledig hygië-
nisch werken. We hadden toen echt nog niet het 
idee het bier ooit te gaan verkopen. Ik ben wel 
zo dat als je iets doet, dan moet je het goed 
doen. En een hobby kost geld, dus we wilden er 
wel in investeren.”
 
Experimenteren
“Vervolgens is het vanuit een basisrecept expe-
rimenteren, proeven, aanpassen en weer proe-
ven. Het eerste biertje dat we maakten was een 
Triple van acht procent. De smaak was goed, 
maar het koolzuurgehalte was niet goed en we 
kregen geen schuimkraag. Door er wat gist en 
suiker aan toe te voegen werd het al beter. Na 
vier maanden hadden we het voor elkaar. Het 
‘yesss-gevoel’ was geweldig. We hadden ge-
woon ons eigen bier gemaakt.”

“Veel experimenteren is leuk, maar het bier 
moet ook opgedronken worden. Vrienden en 
kennissen dronken mee, maar op een bepaald 
moment houdt dat ook op. Toen zijn we het 
bier onder de naam Vaan Speciaalbieren gaan 
bottelen en verkopen. Daarmee waren we de 
eerste Barendrechtse bierbrouwerij.”

Hobby
Het bleef niet bij de triple. Inmiddels bestaat 
het assortiment speciaalbieren uit acht soorten. 
Ieder woensdag zijn moeder Lia, zus Claudia, 
vader Ger en echtgenote van Willem Marina 
druk met het bottelen van het gerstenat.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alles gebeurt kleinschalig. De flesjes worden 
stuk voor stuk gevuld, de doppen met een 
eenvoudig hulpmiddel op de fles gedaan. Het 
etiket wordt met een eenvoudige Pritt-stift op 
de fles gelijmd. Zelfs de houten kistjes waar de 
flesjes in vervoerd worden timmert vader Ger 
zelf.  
 
Willem: “Je kan met recht spreken van een uit de 
hand gelopen hobby. Hoewel Michael en ik er 
iedere dag mee bezig zijn, is het nog steeds een 
hobby.”
Michael: “Als we een evenwicht kunnen vinden 
tussen de hoeveelheid die we maken en de 
afzet die er is, dan zijn wij zeer tevreden. We 
hebben geen ambities om groot te worden. Het 
is begonnen als hobby en het blijft een hobby.’’

De Ridder
wijn, bier & lekkernijen

Olaf de Ridder is sinds 7 april 2015 eige-
naar van De Ridder wijn, bier & lekkernijen, 
aan de Dorpsstraat in Barendrecht. In zijn 
winkel verkoopt hij, naast wijn ook spe-
ciaalbieren. Het assortiment bestaat in 
totaal uit zo’n 165 soorten afkomstig uit 
Nederland en België. Samen met zijn  
vrouw heeft Olaf er veel geproefd. 
 
De interesse in speciaalbieren heeft Olaf in 
het laatste horecabedrijf waar hij gewerkt 
heeft, opgedaan. Olaf: ,,Mijn werkgever, 
Stadsbrouwerij ‘De Pelgrim’ in Rotterdam 
Delfshaven, was een kleinschalige  
brouwerij met restaurant, proeflokaal  
en trouw- feestzaal. Daar is mijn liefde  
voor speciaalbieren ontstaan.”
 
De laatste jaren is de algehele interesse in 
speciaalbieren enorm toegenomen. Olaf: 
,,Door de toename van het aantal kleine 
brouwerijen zijn er meer soorten verkrijg-
baar. Werd er voorheen tijdens een gezel-
lige avond, bij wijze van spreken, een krat 
bier onder tafel gezet en gedronken. Nu 
worden er diverse soorten in huis gehaald, 
om die met elkaar te proeven. In tegenstel-
ling tot wijn, dat vaak bij het eten gedron-
ken wordt, drinkt men bier toch veelal in 
combinatie met kleine snacks. In de winkel 
hebben wij dan ook een groot aantal lek-
kernijen te koop die met bier te combineren 
zijn. Denk hierbij aan pasta’s, pesto, paté, 
visconserven, tapenade, vers gebrande 
noten, pinda’s en gedroogde vruchten.”
 

Om klanten kennis te laten maken met  
speciaalbieren organiseert Olaf op  
afspraak proeverijen bij bedrijven of aan 
huis. Daarnaast kan hij, met zijn kennis en 
ervaring, veel vertellen over de smaak die 
men kan verwachten van een speciaalbier. 
Dat de ontwikkeling van speciaalbieren 
niet stilstaat blijkt uit het feit dat men in 
Italië werkt aan biersoorten die geschikt 
zijn om bij de maaltijd te drinken.
 
Alle soorten bier van De Vaanbrouwers  
zijn bij De Ridder wijn, bier & lekkernijen  
te koop.

Bier! magazine
Sinds november 2008 brengt Bier! magazine al het  
nieuws rondom speciaalbier. Het glossy lifestyle  
magazine komt vier keer per jaar uit en staat vol met  
reportages en interviews uit de bierwereld. 
Was wijn de drank waar de afgelopen decennia veel  
over geschreven werd, de laatste jaren doet bier daar  
niet voor onder. De interesse in speciaalbieren uit binnen- 
en buitenland heeft het aantal brouwers doen toenemen. 
Een mooi voorbeeld zijn De Vaanbrouwers uit Barendrecht. 
Voor de mensen die zelf wel eens een biertje willen  
brouwen brengt de uitgever het magazine Brouw! uit. 

www.biermagazine.nl
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Winkels en bedrijven
in de etalage

bijzondere zaken

Iedereen is uniek op zijn of haar manier. Maar hoe kun je er nou  
voor zorgen dat je ook onderscheidend bent met je onderneming? 

Drie bijzondere zaken: soms zichtbaar bijzonder, soms bijzonder  
vanuit huis: Wallabag, Sellicous en Rosa Deco.  Wij gingen bij  
hen op bezoek om het verhaal achter de zaak te ontdekken. 

ondernemers die kleur  
geven aan onze regio

HUIS KOPEN 

OF VERKOPEN?

DELTA MAAKT 

HET VERSCHIL

UW HUIS IN DE ETALAGE?
Geen huis is hetzelfde. Ook de aanpak niet. 
Een huis goed verkopen is meer dan een bord 
in de tuin en een foto op internet. Het beste 
resultaat is gebaseerd op de beste kennis en 
de meeste ervaring. Delta Makelaars bewijst 
zichzelf tijdens het verkooptraject. Gedurende 
dat proces komt onze meerwaarde pas ècht 
goed tot z’n recht. 

LOKAAL GEWORTELD
Onze klanten waarderen ons gemiddeld 
met een 9.2. En dat is niet zomaar. Wij 
hebben jarenlange ervaring als makelaar 
in Barendrecht & Riddderkerk en ruime 
kennis van de regio. Ons vak is onze passie. 
Uitstekende resultaten en blije klanten zijn 
onze uitdaging. Harder lopen, dieper graven. 
Meer weten, meer ervaring en beter adviseren. 
Lokaal geworteld. 

PMS 3308

PMS 219

PMS 802

Yellow

PMS 573

PMS 573 - 50%

Frutiger 45 Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*()_+

Frutiger 55 Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*()_+

Frutiger 65 Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1234567890!@#$%^&*()_+

Frutiger 75 Black
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VAG Rounded Bold
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abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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WAT IS JOUW HUIS WAARD?
Profi teren van de gestegen prijzen 

in jouw buurt? Vraag dan een gratis 

waardebepaling aan via deze QR-

code. Een ervaren collega met kennis 

van de buurt en de huizen in jouw 

wijk neemt dan snel contact op om 

een afspraak in te plannen.

BARENDRECHT & RIDDERKERK
WWW.DELTAMAKELAARS.NL

FACEBOOK /DELTAMAKELAARS

INSTAGRAM /DELTAMAKELAARS

Naamloos-3   1Naamloos-3   1 26-10-2021   09:1726-10-2021   09:17



30 31

Je hebt sinds kort een baby. Speen, fles, luiers, spuugdoekjes, voeding. 
Alles, maar dan ook echt alles moet mee zodra je maar één stap buiten 
de deur zet. Veel moeders lopen er tegenaan dat je of alles kwijt bent 
in de tas, of je tas is van binnen heel praktisch, maar van buiten niet 

om aan te zien. Lotte was er helemaal klaar mee en bracht de 
Wallabag tot leven. Dé mamatas, maar niet alleen voor mama’s.

Wallabag
Rhoon

“De lokale  
kleermaker kon  
de vraag niet  
meer aan”

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

De tassen van Wallabag zijn online  
te koop via www.wallabag.nl.

www.instagram.com/walla.bag
www.facebook.com/Wallabag

Nijverheidsweg
Rhoon (geen bezoekadres)

“Als jij het beter weet, dan moet je zelf wat opzetten”. 
Joey, de vriend van Lotte, gaf nog even net dat zetje dat 
nodig was om zelf aan de slag te gaan. Een tas die over-
zichtelijk is, groot genoeg en er ook nog eens vrouwelijk 
en modern uitziet. De Wallabag werd een feit. Pas an-
derhalf jaar is Lotte bezig met haar eigen product, maar 
Wallabag is bij veel vrouwen inmiddels een bekend merk. 
Lotte: “Ik ben begonnen met het zelf uittekenen van tas-
sen. De indeling, de vorm en de print moesten er samen 
voor zorgen dat de tas praktisch en groot genoeg zal zijn 
voor al je babyspullen. Daarnaast moest deze er uitzien 
als een normale vrouwentas. Met mijn ontwerp ben ik 
naar de plaatselijke kleermaker gegaan en die zorgde 
voor de eerste Wallabag.” Helemaal tevreden met de tas, 
besloot Lotte te starten op Instagram. “De eerste tas had 
ik binnen no-time verkocht. Nooit verwacht, maar dat gaf 
mij wel de motivatie om het grootser aan te pakken. Door 
meerdere influencers te benaderen hoopte ik een groter 
bereik te krijgen. Dat er vervolgens zelfs voetbalvrouwen 
met de tas op Instagram te zien waren was geweldig!”

De Wallabag is in korte tijd zodanig gegroeid dat de 
lokale kleermaker de vraag niet meer aan kon en het 
verplaatst moest worden naar een ander. Hoewel Lotte 
nog altijd zelf de stoffen uitkiest, hoeft ze nu niet meer 
heen en weer te reizen om deze bij de kleermaker voor te 
leggen. Dit spaart kostbare tijd. Lotte: “Ik ben niet alleen 
de ontwerper. Ik ben ook de klantenservice, social media 
beheerder, webshop beheerder, logistiek en inpakker. 
Ik sta er 7 dagen in de week mee op en ga er weer mee 
naar bed.” Het harde werken van Lotte loont, want inmid-
dels wordt de Wallabag door heel Nederland verkocht en 
zijn er zelfs verkooppunten in Curaçao en Denemarken.

Wallabag. Waarom Wallabag? “De tas is ontworpen naar 
aanleiding van de geboorte van onze zoon Joe. Het zou 
mooi zijn als ik het daarmee kon verbinden, maar een 
Joebag vond ik niet pakkend genoeg. Samen met een 
vriend ben ik gaan brainstormen. Een wallaby draagt 
haar baby altijd in de buidel, zo kwamen we al iets  
verder. Vervolgens bleek dat kleine Wallabies ook wel 
Joey’s worden genoemd. Toen kwam alles bij elkaar”.

“Geweldig dat zelfs  
voetbalvrouwen met de 
tas op Instagram staan.”
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Nog altijd word ik enthousiast wanneer ik terugdenk aan het interview  
met Sel. Sel, echtgenote van Octavio, moeder van 3 kinderen en  

eigenaresse van Sellicious is vrolijk, gastvrij, relaxed en iemand waarbij 
je je direct thuis voelt. Goed teken, want het is precies wat zij ook wil  
uitstralen. “Wij noemen Sellicious ons tweede huis, maar de kinderen  

corrigeren ons dan al snel dat het ons eerste huis is”, aldus Sel. 

Sellicious
Ridderkerk

“Ik heb spullen gehaald, 
een workshop gedaan 
en ik ben gaan bakken.”

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Bestel je gebak of custommade taart  
via 0180-453182 (tijdens openingstijden)  
of selliciouscakes@gmail.com

www.instagram.com/_sellicious_
www.facebook.com/SelliciousCakes

Dillenburgplein 1
2983 CB Ridderkerk
 

Bij binnenkomst is het eerste wat je ziet de vitrine. Die 
staat vol met de meest overheerlijke cheesecakes, 
macarons en een fantastische chocoladetaart. Over de 
laatste spreek ik uit ervaring. De dochter van Sel wist 
namelijk direct welke ze mij moest aanraden: Choca-
latecake to die for. De dochter van Sel moet pas later 
naar school en brengt daarom haar eerste tijd door in 
de winkel. “Uit school zijn ze hier ook weer te vinden. 
Het is wel te begrijpen dat ze dit hun eerste huis noe-
men: er wordt hier regelmatig ontbeten, er wordt hier 
huiswerk gemaakt en sinds kort werkt ook mijn man 
Octavio in de winkel waardoor we er nu met het hele 
gezin bij betrokken zijn.”

Mannenwereld
Voordat Sel haar eigen winkel begon, heeft ze een 
flinke rit afgelegd. “Na de basisschool heb ik mij aan-
gemeld voor de kok- en bakkersschool. In de introduc-
tieweek was ik samen met 16 jongens. Ik vond het zo 
spannend, dat ik mezelf weer heb uitgeschreven. Na de 
mavo ben ik gestart met de PABO. Na 2 jaar ben ik met 
gierende banden vertrokken”. Hoewel Sel het bij de kok- 
en bakkersschool het te spannend vond, kwam ze toch 
in een mannenwereld terecht. Van de containerwereld 
naar het verkopen van beveiligingssystemen, naar 
thuiszitten met een tweeling. 

Workaholic
“Ik moet toegeven dat ik wel een workaholic ben.  
Thuiszitten is niet mijn ding. Ik besloot te gaan doen 
wat ik eigenlijk al veel eerder had moeten doen:  
bakken. Voor mijn eerste taart kreeg ik een ‘compliment’ 
van mijn man, Octavio: “Dit is de lelijkste taart die ik 
ooit heb gezien”. De opmerking daagde Sel uit om beter 
te worden. Sel: “Ik heb spullen gehaald, een workshop 
gedaan en ik ben gaan bakken.” Het liep uit de hand en 
privé en werk moesten gescheiden worden. “De vorige 
huurder, een fietsenmaker, had een oproep geplaatst 
voor een nieuwe huurder. Ik kreeg een optie en heb 
toen alles tegen elkaar afgewogen. Zodra ik weet dat 
de worst case scenario op te lossen is, dan ga ik er-
voor.” Wat zijn wij blij dat zij dit besluit genomen heeft. 

“Ook klanten verzinnen 
nieuwe smaken.”
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“Ik regel de lunch!” Deze DM kwam twee dagen voordat ik bij Rosa 
Deco langs ging voor het interview op Instagram binnen. Het zegt wel 
direct wat over Sabina, de vrouw achter Rosa Deco. Ik voelde me gelijk 

meer dan welkom bij Sabina thuis. Vanuit hier maakt zij namelijk de 
meest leuke gifts voor iedere gelegenheid. 

Rosa Deco
Ridderkerk

“Ik had geen idee  
wat mensen van  
mijn chocolade vonden.”

tekst: Kim Bons - Delta Makelaars

Op zoek naar een origineel cadeau?

Rosa Deco
Sabine van der Toorn
info@rosadeco.nl
www.rosadeco.nl
www.instagram.com/rosadeco

Nassaustraat, Ridderkerk
 

“Het begon allemaal met het ongeluk van mijn 
man in 2018. Ik kwam hierdoor meer thuis te 
zitten en ging mezelf afvragen wat mijn passie 
is en wat ik leuk vind. Toen heb ik besloten een 
lasermachine te kopen.” Sabine is creatief. Het 
is te merken aan hoe ze spreekt over haar pro-
ducten, te zien aan haar en haar woning en zelfs 
aan de lunch. Dat zij deze richting is opgegaan, 
verbaast mij dan ook niet. 

“De lasermachine kun je onder andere gebruiken 
voor karton, metaal, leer en acryl, maar het liefst 
werk ik met hout.” En hiermee maakt ze de leuk-
ste en mooiste gifts voor geboortes, bruiloften, 
feestdagen, enzovoort. Maar ook logo’s voor 
bedrijven. Sabine: ”Eigenlijk kan ieder ontwerp 
gesneden of gelaserd worden. Hierdoor is  
maatwerk makkelijk te realiseren.” 
 
Toch is Rosa Deco niet het enige wat Sabine 
doet. “Naast Rosa Deco geef ik nog 2 dagen  
les aan hbo’ers op de Hogeschool Rotterdam. 
Een eenmanszaak is vaak stil en dan is het fijn 
om af en toe in een andere omgeving te zijn. De 
combinatie vind ik prettig en door de studenten 
blijf ik mezelf ook uitdagen.”  

Een goede service vindt Sabine belangrijk.  
“Ik verwerk een opdracht nog op de dag van de 
bestelling en zorg ervoor dat deze eind van de 
dag verzonden wordt. Altijd met een persoonlijk 
kaartje erbij. Het moet een ‘feestje’ zijn om je  
bestelling te ontvangen.” Daarnaast wordt er 
veel waarde gehecht aan een product wat  
langer mee kan gaan. Sabine: “Het is fijn als  
je iets vaker kan gebruiken of juist netjes kan 
opbergen en het vervolgens niet vergaat. Hier 
houd ik rekening mee tijdens het ontwerpen en 
uitwerken van nieuwe ideeën.” 

“Het moet een feestje  
zijn om je bestelling  
te ontvangen.”
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Eigenaresse Diana (54) begon 11 jaar geleden met  
Chica’s mode nadat ze altijd in een kledingwinkel had  

gewerkt. De woorden van haar baas toen ze afscheid nam:  
“Je hebt 20 jaar hier gewerkt, maar ik heb voor 40 jaar aan je 
verdiend.” Met diezelfde drive begon de geboren Rotterdamse 

na veel slapeloze nachten haar eigen zaak. En met succes.

Chica’s mode 
Barendrecht

Fashion
in de etalage

“Onze kleding 
lijkt duurder 
dan het is”

tekst: Annette - Schinkelshoek Communicatie
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BINNENKORT TE ZIEN
Reserveren via theaterhetkruispunt.nl of 0180 - 61 59 58  
Middenbaan 111 - 2991 CS Barendrecht

VR 12 NOV, 2O.15 UUR

THE BOOTLEG EIGHTIES FEATURING WILD 
BOYS

Een avond lang genieten van heerlijke jaren 
tachtig klassiekers.

DO. 11 NOV, 20.15 UUR 
CABARESTAFETTE 

Ontdek drie aanstormende talenten voor de 
prijs van één! 

ZA. 13 NOV, 11.00 UUR
BAAS BOVEN BAAS (75 JAAR VRIJHEID) 
(5+)

Een spannend, humoristisch én leerzaam 
verhaal over helden, dappere daden en 
opkomen voor wie je lief is met een knipoog 
naar de 2e wereldoorlog. 

ZA. 18 DEC, 20.15  UUR
IMAGINE; THE JOHN LENNON SONGBOOK

Aan de hand van diverse hits word je door het leven 
van John Lennon geleid. Zoals: ‘Twist and Shout’, 
‘From Me To You’, ‘In My Life’, ‘I Am The Walrus’, 
‘All You Need Is Love’ en ‘Strawberry Fields’.

ZA. 18 DEC, 11.00 UUR
PAKKEPAPIER (1+)
PEUTER-KLEUTEROCHTEND

Een vrolijke clowneske interactieve voorstelling voor 
de allerkleinsten. Met workshop in de bibliotheek. 

DO. 23 DEC, 14.30 UUR
FLORIS KORTIE EN VERA KOOPER
HET JAAR 250 NA BEETHOVEN

Tweeënhalve eeuw na zijn komst op aard laat Floris 
Kortie (Podium Witteman), samen met pianiste Vera 
Kooper, zien én horen hoe Beethoven onze wereld 
heeft veranderd.

ZA. 11 DEC. 20.15  UUR
SJAAK BRAL - VAARWEL 2021

Klassieke oudejaarsconference van een 
grappenmitrailleur. De oudejaarsconference Vaar-
wel 2021 zal een vrolijke voorstelling zijn over het 
verslaan van het Corona-virus.

VR. 7 JAN, 20.15 UUR
KOEFNOEN LIVE (TRY-OUT)

In rake, herkenbare en confronterende sketches, 
songs en scènes storten Owen Schumacher, Jeremy 
Baker en Paul Groot zich in een scherpe, werve-
lende, satirische theaterrevue over veranderen, 
vernieuwen of vastroesten.

VR. 10 DEC. 20.15  UUR
TOP 2000 LIVE - ALIVE AND KICKING

Een heerlijke avond met hits uit het rock-, pop-, 
soul- en Nederbeat repertoire. 

WO. 15 DEC. 20.00 UUR
MOORDMYSTERIE - NO HAPPILY EVER 
AFTER

Los jij de moord in Het Kruispunt op?  Het Moord-
mysterie is een soort Cluedo en Escaperoom in één, 
maar dan aan een tafel mét borrelhapjes.

ZA. 8 JAN, 20.15 UUR
RUMAG THEATER EVENT

RUMAG gaat het theater in met een gezonde mix 
van het randje opzoeken en er net overheen gaan.

ZA. 15 JAN, 20.15 UUR
HUISVROUWEN BESTAAN NIET

In deze herkenbare en humoristische voorstelling 
maken we kennis met drie vrouwen die totaal ver-
schillend omgaan met de combinatie relatie, werk, 
kinderen, vrienden en familie en elkaar proberen te 
overtuigen van hun manier. 

ZO. 28 NOV, 15.15 UUR
WIBI SOERJADI - 40 YEARS A PIANIST

Wibi neemt je mee in zijn fabelachtige pianospel 
en betovert je met de meest prachtige klanken uit 
de vleugel.

ZA. 27 NOV, 20.15 UUR
MARCEL VAN ROOSMALEN & 
GIJS GROENTEMAN -  
DE PANNEKOEKENCARAVAN

De Pannekoekencaravan is een poedersuikerzoete 
theateravond over vriendschap, ambitie en hoop. 

VR. 3 DEC. 20.15  UUR
CENTRAL PARK - THE STORY OF SIMON & 
GARFUNKEL

Niels van der Gulik en Marcel de Groot delen de 
liefde voor de muziek van Simon & Garfunkel. 

WO. 24/ DO. 25 NOV, 20.15 UUR
RENÉ VAN MEURS - HUNKERT

Prachtige verhalen vol mooie inzichten, 
hilarische improvisaties en bovenal enorm 
veel goede grappen. 

DO. 16 DEC. 20.15 UUR
DENNIS VAN AARSSEN - SWINGIN ON
A STAR

‘Swinging On A Star’ is een avond vol met heerlijke 
oude muziek en prachtige nieuwe songs. 

ZO. 9 JAN, 14.30 UUR
CAREL KRAAYENHOF QUARTET - 100 
JAAR PIAZZOLLA

Instrumentale juweeltjes afgewisseld met kleurrijke 
persoonlijke verhalen

ZA. 20 NOV, 14.00 / 16.00 UUR
FIEN & TEUN - HET SINTERKLAASFEEST 
(2+)

Fien en Teun, het liefste boertje en boerinne-
tje, vieren samen met jou het leukste feest 
van het jaar met de voorstelling ‘Fien & Teun 
– Het Sinterklaasfeest’

VR. 26 NOV, 19.00 UUR
DOLFJE WEERWOLFJE (6+)

Dolfje Weerwolfje is een spannende musical voor 
het hele gezin en is gebaseerd op de succesvolle 
kinderboekenreeks van Paul van Loon.

DI. 30  NOV, 20.15  UUR

THE FATHER

DI. 16 NOV, 20.15 UUR

MIJN BESTE VRIENDIN 
ANNE FRANK

DI. 14 DEC,  20.15  UUR

MIJN VADER IS EEN 
VLIEGTUIG

DI. 23  NOV, 20.15  UUR

UN TRIOMPHE

ZO. 2 JAN, 14/20.15 UUR
DI. 4 JAN, 20.15 UUR

NO TIME TO DIE 

DI. 7 DEC,  20.15  UUR

RESPECT

DO. 9 DEC. 20.15  UUR

MARTIJN KONING
KONING VAN DE TOEKOMST

Zijn hoofd staat niet stil; als een pinball machine 
vuurt hij zijn grappen en zeer komische observaties 
op zijn publiek af. 

VR. 19 NOV, 20.15 UUR
SANNE WALLIS DE VRIES - KOM

Sanne Wallis de Vries gaat je voor door de 
diepste, donkerste en meest dampende 
plekken van de menselijke ziel en viert vol 
vuur dat wat ons bindt: de menselijkheid. Met 
spijkerzoete stand-up comedy en
suikerharde muziek. 

VR. 17 DEC. 20.15 UUR

JOKE BRUIJS - WHEN CHRISTMAS IS NEAR

Kerst met Joke Bruijs. Joke zingt een verzameling 
stukken van haar CD When Christmas is near. o.a. 
oude kersthits als Jingle Bells, Have yourself a merry 
little Christmas en Santa Claus is coming to town,  
maar ook verrassende liedjes die niet zo bekend 
zijn.

FILMS IN HET KRUISPUNT

WO. 10 NOV, 20.15 UUR UUR
MARC-MARIE HUIJBREGTS - 
UITGESPROKEN.

Een avond met de uitgesproken Marc-Marie 
Huijbregts.



38 39

“Elke 
woensdag 
rijd ik heen 

en weer 
naar  

Parijs”

We interviewen Diane in een bomvolle 
winkel. Al vijf minuten voor openingstijd 
stromen de vrouwen binnen. Dat hier iets 
goed gaat is duidelijk. “De kracht van onze 
kleding is dat we hem duurder laten lijken 
dan het is. Daar heb ik een neus voor.  
En dat werkt blijkbaar.” En inderdaad 
sommige items zouden niet misstaan in 
een designwinkel, maar op het prijskaartje 
staat € 39,95. 

Elke woensdag in Parijs
“Ik vind het soms niet te bevatten hoe 
goed het gaat”, zegt de Barendrechtse.  
“In het begin vond ik het zo spannend. 
Maar nu gaat het elk jaar weer beter. Ik 
ben hier wel eens huilend weggegaan 
omdat ik zo’n bizar goede dag had gehad. 
Maar ik moet zeggen, ik werk er ook hard 
voor. Dat heb ik van huis uit meegekre-
gen. En er ligt altijd druk op me en ik ben 
er zeven dagen per week mee bezig. Elke 
woensdag rijd ik heen en weer naar Parijs 
om in te kopen. Mijn man en ik vertrekken 
na de files. Ik ren door alle winkels heen, 
mijn man rekent af en legt alles in de bus. 
Zo kan ik gelijk door naar de volgende 
winkel. ’s Avonds gaan we weer terug en 
pakken we alles uit zodat het de andere 
dag al te koop is.”

Kwetsbaar
“Maar ik heb wel geleerd dat je nooit moet 
denken dat je er bent. Je kan zo weer naar 
beneden zakken.” En dat je als bedrijf ook 
kwetsbaar bent, heeft Diane heel recent 
ervaren toen haar social media account 
werd gehackt. Ze was al haar volgers in 
een klap kwijt en 12.000 euro werd van de 
creditcard afgeschreven. “Daar was ik echt 
kapot van. Heel mijn ziel en zaligheid werd 
van me afgekomen. Ik heb er echt om zit-
ten janken”. Maar Diana laat de moed niet 
zakken en begint vol goede moed opnieuw 
met het vergaren van volgers.  
Eén voor één….

Chica’s Mode
Achterom 113
Barendrecht

facebook.com/Chicasmodebarendrecht
instagram.com/chicasmodediane/
www.chicasmode.nl

Fluffy jassen en tassen
Bij Chica’s mode kan elke vrouw terecht:  
dik, dun, oud, jong. In de winkel hangt  
altijd veel kleur, maar er is ook een hoek  
met zwart en beigetinten. De fluffy jassen 
en tassen zijn op dit moment de hardlopers. 

“Heel mijn ziel  
en zaligheid 
werd van me  
afgenomen”
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Nieuwseizoen,

nieuwelook

TopstylistesMilou,LindaenCindyhebbenvelejarenervaringenzijnMasterclass

kleurspecialist.Zijvertalendelaatstetrendseenvoudignaareencoupe&kleur

diebijupast.Wiltugraageennieuwecoupe?Komdanbijonslangsenervaarhet

zelf!OnzesalonisgevestigdaandePrinsesMargrietstraat58inRidderkerk.

Totsnel!

Trends

Zoiserinhetnajaaraltijdveelaandachtvoorwarmeherfsttinten.

Omdeschadelijkeinvloedvanzon,zeeenzwembadteherstellengebruikenwijde

Olaplexherstelbehandeling,deperfectebasisvooreenmooiekleur.Bijonskuntuterecht

voorelkekleurtechniek,wijnemendetijdomuwwensentebesprekenengebruikendetechniekdiedaarbijpast.

Krullenbollenopgelet!

Wiltuhetbestevooruwkrullen?ErvaardandeDevaCutkrullenbehandelingdoorMilou!ZewerktvolgenshetDevaCutprincipe:krulvoorkrulenop

drooghaarmetgebruikvancurlygirlfriendlyproducten.Opwww.instagram.com/nlcurlygirlzietuhetverbluffendeverschil!

Inspiratie?

Komsneleensbijonslangsvoorgratisenvrijblijvendadvies.Wiltueerstwatvoorbeeldenzien?KijkdaneensoponzeFacebookenInstagrampagina.

Ubentvanhartewelkommetofzonderafspraak.Boekenkantelefonischofonline24/7viawww.take-chair.nl

Schoremlook?

Welatenveelzienoverdemooiekleurendiewemaken.Maarookherenkunnenbijonsterecht,alledriedetopstylistenzijnervareninhetherenvak.

DaarbijheeftCindyinseptemberzelfsde3-daagseCutting(theSchoremWay)voltooidaandeOldSchoolBarberAcademyinRotterdam!

Bijonswerken?

Onzesalongroeithard!Benjijdieervarenstylistenmisschienonzenieuwe

collega?Stuurdanjecvenmotivatienaarp.berghegen@take-chair.nlenwe

nemencontactmetjeop!

PrinsesMargrietstraat58Ridderkerk-telefoon:0180-487638-www.take-chair.nl-openingstijden:di9-18,wot/mvr9-20,za9-17

Nieuw seizoen,

nieuwe look

Topstylistes Milou, Linda en Cindy hebben vele jaren ervaring en zijn Masterclass

kleurspecialist. Zij vertalen de laatste trends eenvoudig naar een coupe & kleur

die bij u past. Wilt u graag een nieuwe coupe? Kom dan bij ons langs en ervaar het

zelf! Onze salon is gevestigd aan de Prinses Margrietstraat 58 in Ridderkerk.

Tot snel!

Trends

Zo is er in het najaar altijd veel aandacht voor warme herfsttinten.

Om de schadelijke invloed van zon, zee en zwembad te herstellen gebruiken wij de

Olaplex herstelbehandeling, de perfecte basis voor een mooie kleur. Bij ons kunt u terecht

voor elke kleurtechniek, wij nemen de tijd om uw wensen te bespreken en gebruiken de techniek die daarbij past.

Krullenbollen opgelet!

Wilt u het beste voor uw krullen? Ervaar dan de DevaCut krullenbehandeling door Milou! Ze werkt volgens het DevaCut principe: krul voor krul en op

droog haar met gebruik van curly girl friendly producten. Op www.instagram.com/nlcurlygirl ziet u het verbluffende verschil!

Inspiratie?

Kom snel eens bij ons langs voor gratis en vrijblijvend advies. Wilt u eerst wat voorbeelden zien? Kijk dan eens op onze Facebook en Instagram pagina.

U bent van harte welkom met of zonder afspraak. Boeken kan telefonisch of online 24/7 via www.take-chair.nl

Schorem look?

We laten veel zien over de mooie kleuren die we maken. Maar ook heren kunnen bij ons terecht, alledrie de topstylisten zijn ervaren in het herenvak.

Daarbij heeft Cindy in september zelfs de 3-daagse Cutting (the Schorem Way) voltooid aan de Old School Barber Academy in Rotterdam!

Bij ons werken?

Onze salon groeit hard! Ben jij die ervaren stylist en misschien onze nieuwe

collega? Stuur dan je cv en motivatie naar p.berghegen@take-chair.nl en we

nemen contact met je op!

Prinses Margrietstraat 58 Ridderkerk - telefoon: 0180-487638 - www.take-chair.nl - openingstijden: di 9-18, wo t/m vr 9-20, za 9-17
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Wiltuhetbestevooruwkrullen?ErvaardandeDevaCutkrullenbehandelingdoorMilou!ZewerktvolgenshetDevaCutprincipe:krulvoorkrulenop

drooghaarmetgebruikvancurlygirlfriendlyproducten.Opwww.instagram.com/nlcurlygirlzietuhetverbluffendeverschil!

Inspiratie?

Komsneleensbijonslangsvoorgratisenvrijblijvendadvies.Wiltueerstwatvoorbeeldenzien?KijkdaneensoponzeFacebookenInstagrampagina.
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Schoremlook?

Welatenveelzienoverdemooiekleurendiewemaken.Maarookherenkunnenbijonsterecht,alledriedetopstylistenzijnervareninhetherenvak.

DaarbijheeftCindyinseptemberzelfsde3-daagseCutting(theSchoremWay)voltooidaandeOldSchoolBarberAcademyinRotterdam!

Bijonswerken?

Onzesalongroeithard!Benjijdieervarenstylistenmisschienonzenieuwe

collega?Stuurdanjecvenmotivatienaarp.berghegen@take-chair.nlenwe
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OPENINGSTIJDEN: 
Ma. - Do.  8.00 - 18.00 uur 
Vrij.  8.00 - 20.00 uur 
Za.  8.00 - 17.30 uur

Middeldijk 75 • 2992 SH Barendrecht • Tel 0180-621298
WWW.HETROZENPAKHUIJS.NL

OPENINGSTIJDEN: 

Accessoires voor binnen én buiten!
Wĳ  zĳ n dealer van o.a. Countryfi eld, PTMD, Fi drio, Silk-ka, 

HS, Lacros se en Vellutier. Een mooie collectie merken met diverse 

accessoires om van uw huis een echt thuis te maken. 

Op zoek naar iets nieuws voor in huis of in de tuin? 

Met de laatste trends helpen wĳ  u altĳ d graag voor wat 

ex tra sfeer of leuke decoraties in huis!

accessoires om van uw huis een echt thuis te maken. 

Op zoek naar iets nieuws voor in huis of in de tuin? 

Met de laatste trends helpen wĳ  u altĳ d graag voor wat Op zoek naar iets nieuws voor in huis of in de tuin? 

Met de laatste trends helpen wĳ  u altĳ d graag voor wat 

*Vraag in de winkel naar de voorwaarden. Voor enkele acties geldt, zolang de voorraad strekt.

t.w.v.
129,-

Gratis damestasGratis damestas

of
10% 

KORTING
op alle overige 

opstellingen
en sto� en

voor
€1699

van €1999

JubileummaandJubileummaand
NovemberNovember

BIJ EEN AANKOOP 

VANAF 500,-
WOONCHEQUE       10%

  bij je aankoo
p!

  bij je aankoo
p!

op = opop = op
Gr� is goo

diebag 
Gr� is goo

diebag 

Gratis fauteuilGratis fauteuil

t.w.v.
399,-

t.w.v.
199,-

Salontafelset cadeau
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Kinderen
in de etalage

leuk voor  
de kinderen

Niets te doen in de kerstvakantie? Doe dan mee met 
Winter Events van maandag 20 t/m donderdag 30 december 
2021! In de kerstvakantie organiseert Facet Ridderkerk weer 
sportieve, culturele en recreatieve activiteiten voor kinderen, 
tieners en jongeren in Ridderkerk. 

Bekijk www.facetridderkerk.nl voor meer informatie.

Winter Events, Ridderkerk

Wil jij je talent verder ontwikkelen? In Ridderkerk 
organiseert Facet heel veel leuke activiteiten.

RAPWORKSHOPS
Wil jij leren rappen? Vanaf woensdag 27 oktober 
tot aan 24 november geven de jongerenwerkers 
Bjorn de Bies en Valentino Visser wekelijks rap-
workshops in het Maxima college. 

VOICE OF RIDDERKERK
Heb jij zangtalent? Op 8 november gaat de 
‘Voice of Ridderkerk’ van start en deze zal weke-
lijks plaats vinden tot 29 januari. 

TECHNIEK WORKSHOP
Tijdens deze activiteit worden de deelnemers 
geïntroduceerd met de interessante en 
veelzijdige wereld van techniek op 23 november.

BOKSEN
Op 16 december staat de Boksworkshop 
gepland waarbij deelnemers op een laagdrempe-
lige manier kennis kunnen maken met deze sport.

ONTDEK EEN INSTRUMENT
Tot slot zal er ook in december de activiteit “ont-
dek een instrument” plaats vinden. 

Meer weten over deze activiteiten? 
Volg @jongridderkerk op Insta of kijk op 
facetridderkerk.nl/jongerenwerk/talentontwikkeling

Heb jij talent?
‘Pakkepapier ‘is een clowneske interactieve 
voorstelling, speciaal ontwikkeld voor dagen 
waarop er iets te vieren is. Samen met de 
dreumesen en peuters verbaast Lukas zich over 
alle bijzondere eigenschappen van pakpapier. 
Cadeautjes zullen nooit meer hetzelfde zijn.

ZA 18 DEC ’21, 11:00 UUR
THEATER HET KRUISPUNT

PAKKEPAPIER

 
Veel kinderen groeien op met 
de bekende konijnen van 
Happy Horse. Maar wat als 
deze geliefde ‘Nijna’ ineens 
kwijt is? Om grote drama’s te 
voorkomen is er nu ook een 
reuze oplossing in de vorm van 
‘Giant Green Rabbit Richie’.

prijs € 79,99 
Blauw  
St. Jorisplein 39, Ridderkerk 
www.blauwlifestyle.nl

Waar is Nijna?

Dimmel-Fotografie
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“De architect stond bekend  
om zijn rondingen in de  
gevel en glas-in-lood.”

eigenaresse Roby over de Barendrechtse twee-onder-een kapwoning

 

Huis
in de etalage

een kijk je in een bijzondere  
woning in de buur t

Hoewel er regelmatig het één en ander voorbijkomt op 
Instagram, valt mijn mond bijna letterlijk open bij het binnenstappen 

van deze woning. Een twee-onder-een kapwoning op de hoek 
van de Prins Bernhardstraat in Barendrecht met een rijk verleden, 

bijzonderheden en een mooie toekomst. 

Rondingen
Roby: “Het huis is ontworpen en gebouwd in 
1932. De architect stond bekend om zijn ron-
dingen in de gevel en het glas-in-lood. Wij zijn, 
samen met nog een woning, uniek in de wijk!” 
Roby is, samen met haar man Siebren, sinds een 
aantal maanden eigenaresse van deze 
bijzondere woning. Siebren is aannemer. 
Hierdoor hebben zij besloten grondig te gaan 
verbouwen.  

Onderduikruimte
“Tijdens de verbouwing zijn we van alles  
tegengekomen en kwamen we veel te weten over 
de geschiedenis van de woning. De makelaar 
ontdekte al eerder bij het opmeten dat de zol-
der 70 centimeter korter was dan de verdieping 
eronder.” Tijdens de verbouwing bleek hier een 
onderduikruimte te zitten. Roby: “We weten dat 
er zowel op zolder als in de kelder ruimtes zijn 
gemaakt voor mensen die tijdens de Tweede 
Wereldoorlog moesten onderduiken. Er lag nog 
een klein matras op zolder. Ik heb het gehouden. 
Niemand wil het hebben, maar ik kan het ook 
niet wegdoen.” 
Roby en Siebren lieten het er niet bij zitten en zijn 
op onderzoek uitgegaan. Bij toeval bleek op een 
verjaardag van Siebrens tante een zoon van de 
familie Hooimeijer aanwezig te zijn, de eerste 
bewoners. Hij was toen pas 5 jaar, maar weet 
nog goed dat er voor de onderduikers 
regelmatig extra voedsel gehaald moest worden 
bij de kruidenier. En dat met een Duits hoofd-
kwartier letterlijk aan de overkant van de straat. 

Uitgesproken smaak 
Nadat het huis lange tijd als woning had ge-
diend, is het omgebouwd tot tandartspraktijk. 
Tot voor kort, want toen besloten Siebren en 
Roby dat het opnieuw een woning moest 
worden. En wel voor henzelf en hun drie meiden. 
Muren zijn eruit gehaald, er is een uitbouw 
geplaatst, kamers zijn opnieuw ingedeeld. Noem 
het maar en het is veranderd. Het interieur regelt 
Roby. Ze heeft een uitgesproken smaak en weet 
heel goed wat ze wil. “Meerdere bedrijven keken 
mij aan: ‘een donkere Hongaarse punt?!’  
Met de nadruk op donker en Hongaars, want dat 
was wel een hele beroerde keuze. Mij boeit dat 
niet. Ik vind het mooi.” 

“Ik wilde een vloer met 
een donkere Hongaar-

se punt. Mensen vonden 
dat een beroerde keuze.”

1

2
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1. Plant in pot
4Suze, Barendrecht

shoppen maar
“In de onderduikkelder  
lag nog een matras. Ik  
kon het niet weggooien.”

De foto’s spreken eigenlijk 
wel voor zich. Deze woning 
was bijzonder en is bijzon-
der, maar dan op twee hele 
verschillende manieren.  
Volg Roby op Instagram  
(@roby.dijkshoorn),  
want hoewel het er nu  
al fantastisch uitziet:  
“Voorlopig zijn we nog  
niet klaar”, aldus Roby.

2. Panterstoel
Nuance Interieur, Oud-Beijerland

3. Pantervaas
TED Interior, Barendrecht

3
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Advertentie

passie 
voor de 
aarde

Bij Aardoom Hoveniers hebben we een passie voor de aarde.  
Daarom kijken we in onze ontwerpen altijd hoe we bestaande  

materialen zoals tegels, een boom of struik kunnen 
hergebruiken. Zo verkiezen we de aarde boven geld.

www.aardoomhoveniers.nl 

Dionysios,
eigenaar

Volg ons! instagram.com/smitmode 
facebook.com/smitmode

Graag tot ziens in één van onze dames- of herenwinkels: 

Speciaal
voor jou!

Beanie cadeau 
BIJ AANKOOP VAN EEN JAS!*

Geldig in alle Smit mode herenwinkels (m.u.v. de webshop) bij aankoop van een jas vanaf €199,-. 
Je kunt kiezen uit één beanie van de merken Scotch & Soda, State of Art, Cast Iron en PME Legend, 

zolang de voorraad strekt. Niet geldig i.c.m. andere acties. 



50 51

Buiten
in de etalage

Een leuke combinatie van wandelen,  
fietsen, prachtige natuur en cultuur is 

te vinden in het gebied van de Rhoonse 
Grienden. In het natuurgebied van 

dertig hectare zijn verschillende  
wandel- en fietsroutes te volgen om  

uiteindelijk af te sluiten met een lekker 
hapje of drankje in de lokale horeca.  
De eindeloze knotwilgen, ijsvogels,  
bevers en planten zorgen voor een  

unieke ervaring voor jou en je gezelschap. 

Rhoonse 
Grienden

Rhoon
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Grote delen van de Rhoonse Grienden, ook wel de 
zoetwatergetijdegrienden aan de Oude Maas  
genoemd, staan twee keer per etmaal onder water. 
Hierdoor kun je bijzondere dieren en planten  
ontdekken en komen waterdichte schoenen zeker 
van pas. In het gebied zal je kennis maken met de 
gele lis, kattenstaart, de beschermde spindotter-
bloem en nog veel meer.

Horeca
Naast de prachtige natuur is het mogelijk om te ge-
nieten in verschillende horecazaken. Geniet van de 
rust en mooie omgeving op het terras van Brasserie 
Rhoonse Polder. Bezoek het grand-café Abel voor 
een lekkere lunch of diner. Of neem een kijkje bij het 
kindvriendelijke Tasman. 

Activiteiten
In het Abel Klimbos is het voor de kinderen een 
aanrader om de kaboutersporen te volgen terwijl 
jullie luisteren naar het kabouterboek. Aan de hand 
van verschillende kabouteropdrachten loop je een 
rondje van ongeveer één kilometer in natuur. Ook 
kan jong en oud zich vermaken in het klimbos. Bekijk 
de prachtige natuur van boven in zes verschillende 
parcours. Voor de kleinere onder ons zijn er ook 
twee puppyparcours.  

Iedereen is welkom 
Door de halfverharde paden, de grote parkeer-
plaatsen en de goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer zijn de Rhoonse Grienden  
toegankelijk voor iedereen. Let goed op welke 
plekken te berijden zijn met een rolstoel en zorg dat 
de hond altijd aangelijnd is. Op deze manier kan ie-
dereen genieten van de prachtige natuur in Rhoon. 

De grienden liggen  
buitendijks en staan  
onder invloed van  
eb en vloed. 

Rhoonse Grienden
Albrandswaarsedijk 196
Portugaal
Parkeren: gratis bij de Jachthaven 
 
facebook.com/rhoonsegrienden
www.zuidhollandslandschap.nl
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marketingconcepten | design | producties

uw klant 
bereiken?

BEKIJK ONZE BEDRIJFSVIDEO

Bar Lokale Media is onder andere uitgever van 60.000 huis-aan-huis kranten wekelijks verspreid in Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk. Met een lezersbereik van 80 procent is het bereik van de papieren krant nog steeds 

groot. Maar ook onze online platformen scoren hoog. Onze klanten ervaren dat een mix van online en offline 

bereik, maximaal rendement biedt. Met maatwerk brengt ons team u bij uw doelgroep. 

Wilt u ook meer bereik met uw advertenties?

INFORMEREN, INSPIREREN & AMUSEREN

partner van de etalagewww.barlokalemedia.nl
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Uit en thuis
in de etalage

uit- en  
thuistips

Ben je ooit al eens opgewacht 
door besneeuwde kerstbomen  

en pratende rendieren? De sneeuw,  
de lampjes, de geuren en het  
geluid: Kerstmis komt eraan!  
Een bezoek aan de Intratuin  

kerstshow in Rhoon is een magi-
sche beleving voor jong en oud.

Intratuin Rhoon
Stationsstraat 5

CABARET, FILM EN MUZIEK
In het najaar is er genoeg te doen binnen de muren  
van Theater het Kruispunt in Barendrecht.

CABARET : RENÉ VAN MEURS HUNKERT
Als het op de liefde aankomt, heeft René van Meurs 
geleefd, geloofd en geliefd. Met wisselend succes. 
Deksels op neuzen, meerdere keren gestoten aan 
dezelfde aantrekkelijke steen, maar altijd vol vertrouwen 
en zelfspot de borst weer vooruit. Want wat betekent 
het eigenlijk om lief te hebben, te houden en te verlie-
zen? René weet er alles van en tegelijkertijd ook helemaal 
niets. Maar hij kan er wél goed over vertellen. 
Zoals we van hem gewend zijn, levert dat ook vanavond 
weer prachtige verhalen vol mooie inzichten, hilarische 
improvisaties en bovenal enorm veel goede grappen op.
WO 24 NOV ’21; 20:15
 
FILM: LIEFDEVOL VERHAAL OVER OUDER WORDEN
De briljante vertolking van Anthony Hopkins (The Silen-
ce of the Lambs, The Two Popes) laat je geen moment 
los. Olivia Colman (The Crown, The Favourite) als zijn 
dochter Anne, maakt zowel haar onmacht als haar liefde 
tastbaar. Anne zoekt opnieuw een verzorgster voor haar 
dementerende vader Anthony, die steeds weer alle hulp 
afwijst. Ze wil zeker zijn dat er goed voor hem gezorgd 
wordt wanneer zij er niet is. Voor Anthony is niet meer 
duidelijk wat echt is en wat zich in zijn hoofd afspeelt. 
We beleven het verhaal door zijn ogen en voelen zijn 
verwarring. Zijn vertrouwde omgeving blijkt niet meer zo 
vertrouwd. 
DI 30 NOV ’21, 20:15

MUZIEK: SWINGING ON A STAR
Dit seizoen gaat Dennis van Aarssen opnieuw met 9 
fantastische muzikanten het theater in. Na het winnen 
van The Voice of Holland in 2019 won Dennis in 2020 een 
prestigieuze Edison Jazz, de oudste muziekprijs van ons 
land.  Onder begeleiding van zijn bigband speelt Dennis 
een verrassende combinatie van herkenbare hits van o.a. 
Frank Sinatra, Michael Bublé en Jamie Cullum en songs 
uit zijn eigen repertoire. Kortom, een bigband show die je 
gezien moet hebben! 
DO 16 DEC ’21, 20:15

Ga voor tickets naar www.theaterhetkruispunt.nl

Maak je hoofd leeg...
In de Ridderkerkse Gorzen ligt een speciale 
crossroute. In 5,1 km loop je een uitdagende 
route met veel hoogteverschillen, bochten  
en trappen. Bij het crossen gebruik je spieren 
die je op de weg (verharde ondergrond) niet 
zo snel zal aanspreken. Je benen en enkels 
worden hier sterker van. Door de oneffen  
ondergrond moet je constant corrigeren  
met je enkels. Daarmee train je ook je gevoel 
voor balans en stabiliteit. De route kan heel 
het jaar gelopen worden, maar zeker de 
herfst en winter is uitermate geschikt voor 
deze crossroute.  

Het start- en eindpunt is de parkeerplaats 
aan de Gorzenweg in Ridderkerk en  
gemarkeerd met blauwe paaltjes.

Driving home for...

Schaatsen op het plein
Of het nou gaat vriezen deze winter of niet: schaatsen  
kan je in Ridderkerk sowieso. In december kun je weer 
zwieren en zwaaien op het ijs. Het Koningsplein wordt  
dan omgetoverd tot een fraaie overdekte schaatsbaan 
waarop je je kunsten kunt vertonen of van een warme  
kop chocolademelk kunt genieten. Op 10 en 11 december 
vindt rond de baan ook een sfeervolle kerstmarkt plaats. 
Genoeg te doen dus, zien we jou daar ook met je meest 
foute kersttrui?

Meer informatie op www.schaatsbaanridderkerk.nl

(c) Jorn Baars

(c) Cinéart Nederland

(c) Anne van Zantwijk



Gecombineerd verbruik: 5,6 - 6,6 (l/100 km) / 15,2 – 17,9 (km/l); CO2 - emissie: 126 - 151 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op 
tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik 
en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De Hyundai 
‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend 
Hyundai-dealer. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden 
op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld 
model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

De nieuwe Hyundai TUCSON.
De weg naar beter.

Hij is er! De gloednieuwe Hyundai TUCSON. Een opvallende verschijning die je zelf gezien moet hebben 
om te begrijpen hoe spectaculair hij is. En er is keus voor iedereen: een 48-volt Mild Hybrid, een Hybrid 
en een Plug-in Hybrid. Uiteraard voorzien van de laatste technologische snufjes en 
veiligheidssystemen. Zo rijdt u altijd comfortabel en veilig. Zelf ervaren? 

Ontdek meer op hyundai.com/nl/noteboom

Autobedrijf Noteboom
Barendrecht: Kamerlingh Onnesweg 32, Barendrecht, tel. 010 - 292 3434
Zuidland: Nijverheidstraat 2, tel. 0181 - 451 922

€ 34.995
Hyundai TUCSON vanaf

Zenostraat 214 – 222 - 3076 AZ Rotterdam - Tel. 010-419 90 79 - info@lombardijeninterieur.nl

www.lombardijeninterieur.nl

 WILT U ONS COMPLETE BEAUTIFLOOR AANBOD BEKIJKEN?
GA DAN NAAR ONZE WEBSITE OF SCAN DEZE QR-CODE

De voordelen van een 
PVC vloer
• Eenvoudig in onderhoud
• Geschikt voor vloerverwarming 

en vloerkoeling
• Natuurechte uitstraling en 

makkelijke plaatsing
• Slijtvaste toplaag: bestendig 

tegen water, krassen én vlekken

De voordelen van een Rigid 
PVC vloer
• Vaste 10dB ondervloer en 

makkelijke plaatsing
• Geschikt voor vloerverwarming 

en vloerkoeling
• Natuurechte uitstraling en 

eenvoudig in onderhoud
• Slijtvaste toplaag: bestendig 

tegen water, krassen én vlekken

• De voordelen van 
laminaat

• Authentieke houtdessins met 
ijzersterke slijtlaag

• Zeer gemakkelijk te installeren, 
dankzij het Uniclic systeem

• Eenvoudig in onderhoud en ook 
geschikt voor vloerverwarming

• Waterbestendige series: 
Austin, Houston en Dallas met 
HydroShield

De voordelen van Klik 
Vinyl
• Optimaal comfort: 

geluiddempend en warmte 
isolerend. Ook geschikt voor 
vloerverwarming

• Makkelijk te installeren: 
voorzien van hoogwaardige 
Uniclic verbinding

• Anti-allergisch: antibacterieel, 
antistatisch en vrij 
van schadelijke stoffen



Maak

direct een

afspraak op

grando.nl!

Betaalbaar keuken- en baddesign.

 Hoge betrokkenheid, persoonlijk 

    contact met de ondernemer

 Altijd één aanspreekpunt

 Superieur vakmanschap. 

    Van persoonlijk ontwerp tot montage

 Ontzorgd, vanaf het begin genieten

 Praktische oplossingen: van demontage 

    en afvoeren van de oude keuken of 

    badkamer, tot technische en 

    bouwkundige aanpassingen

 Prachtig assortiment vloer- en wandtegels

 3D ontwerp van de keuken of badkamer

Evert Rop, 
Grando Barendrecht

Grando Barendrecht Woonboulevard Barendrecht 
Van ‘t Hoffstraat 18, tel.: 0180-726802, 7 dagen per week persoonlijk advies! grando.nl

KOKEN. BADEN.

GENIETEN.


